
PŘEHLED PRAVIDELNÝCH SHROMÁŽDĚNÍ

neděle 9:00 Bohoslužby Klášter n/D kostel/TS

1. a 3.
neděle

10:30 Bohoslužby Opočno modlitebna

podnělí 17:00 Biblická hodina pro děti fara

2. a 4.
středa

18:00 Biblická hodina Klášter n/D fara

poslední
středa

14:00 Biblická hodina Opočno dle dohody

2. a 4.
pátek

15:00 Mládež fara

1. pondělí 19:00 Staršovstvo fara

po dohodě 18:00 Střední generace fara/Šonov

VELIKONOCE 2020
Zpravodaj sboru Českobratrské církve evangelické 

v Klášteře nad Dědinou

Kontakt:

Farní sbor Českobratrské církve evangelické
Klášter nad Dědinou 22, 517 71 České Meziříčí
farář Jan Lavický kurátor Daniel Havlíček
Mobil: 731 634 598
e-mail: klaster@evangnet.cz
Web: klaster.evangnet.cz
bankovní spojení: 2600386516/2010



Kdo nám odvalí kámen?

Když uplynula sobota, Marie z Magdaly, Marie, matka Jakubova, a Salome
nakoupily vonné masti, aby ho šly pomazat. Brzy ráno prvního dne po sobotě,
sotva vyšlo slunce, šly k hrobu. Říkaly si mezi sebou: „Kdo nám odvalí kámen
od vchodu do hrobu?“ Ale když vzhlédly, viděly, že kámen je odvalen

 (Mk 16; 1-4) 

Sestry a bratři, letošní velikonoce budou jiné, než jakékoliv, které
jsme zažili.  Pro  většinu  z  nás  vůbec  poprvé,  pro  část  po  velmi
dlouhé době budou letos  kostely  na  velikonoce  zavřené.  Vrchol
církevního roku a pro mnoho sborů (včetně toho našeho) jeden z
mála  dní,  kdy  kostel  bývá  skutečně  zaplněný.  Ne  tak  letos.
Neviditelný, primitivní organismus ochromil chod celé společnosti,
církev nevyjímaje. Navzdory krásnému počasí a kvetoucí přírodě
převládá stísněná, pochmurná atmosféra.

On ale  ani  velikonoční  příběh není  žádná veselohra.  Zvlášť  v
tom  nejstručnějším,  Markově  podání  až  do  poslední  chvíle
převládají smutek a obavy. Ještě pár veršů před koncem, ještě pár
metrů od cíle se ženy, mířící ke hrobu, zabývají problémem, kdo
jim odvalí kámen od vchodu, aby mohly pomazat Ježíšovo tělo.
Aby mohly vykonat rituál, nejdůležitější možná pro ně samotné –
aby si mohly říct, že udělaly, co bylo v jejich silách.

Taky my hledíme k velikonocům s předsevzetím, že uděláme co
bude  v  našich  silách,  abychom  je  oslavili  důstojně.  Díky
komunikačním technologiím můžeme do kostela aspoň virtuálně –
můžeme  se  k  tomu  hezky  obléct,  zazpívat  písně,  připojit  se  k
modlitbě Páně, poslat peníze na nějaký charitativní účel… Taky

lidové zvyky nám mohou pomoct navodit velikonoční atmosféru:
Můžeme nabarvit vajíčka, upéct beránka a mazanec, pomlázku dát
aspoň za okno. Můžeme toho vlastně hodně – a díky Bohu za to!
Ale  stejně  se  asi  neubráníme  pocitu,  že  je  něco  zásadně  v
nepořádku. Že je tu překážka, která nám brání prožít Velikonoce
naplno.

Naštěstí je ale velikonoční příběh taky o tom, že Kristus přichází
za  námi.  Přes  překážky,  které  považujeme za  nezdolné.  Kristus
nezůstal  pochovaný v  hrobě  a  nezůstane  ani  zavřený  v  kostele.
Když tam nemůžeme, najde si on cestu k nám. Musíme mu to ale
umožnit – uznat, že zvyky a rituály, které letos musíme oželet nebo
omezit,  jsou důležité,  ale  ne nejdůležitější.  Připustit,  že  to,  jaké
letošní Velikonoce nakonec budou, nezáleží  jen na nás,  ale že k
tomu má co  říct  taky  Bůh.  Pak se  může stát  ten  zázrak,  že  se
nečekaně, navzdory všem předpokladům, setkáme se Vzkříšeným.

Vždyť celá Bible je svědectvím o tom, že Bůh touží se s námi
setkat, vstupovat do našich životů, proměňovat je a uzdravovat to,
co je v nich nemocné. A na téhle cestě k nám se nenechal zastavit
nezájmem,  křížem  ani  hrobem.  Tak  ho  teď  rozhodně  nezastaví
nějaký vir. Budiž mu za to chvála!

Sestry a bratři, milí přátelé, přejeme Vám, ať jsou 
letošní Velikonoce navzdory tísnivým překážkám 
naplněny radostí ze vzkříšení. A těšíme se, až se s Vámi 
opět setkáme „naživo“ a bez roušek

za staršovstvo sboru

Jan Lavický, farář Daniel Havlíček, kurátor



AKTUALITY ZE SBORU

Sborový život se po Novém roce opět vrátil k běžnému režimu.
Na biblických hodinách, konaných ob týden probíráme Ježíšova
podobenství.  Děti  se  při  náboženství  seznamují  s
dobrodružstvími  apoštola  Pavla  na  jeho  misijních  cestách.
Víceméně pravidelně se schází i mládež, na které se zabýváme
příběhem vyvedení z Egypta. V lednu se sešla střední generace
z  našeho sboru  a  Šonova.  Naším hostem byl  toxikolog  Kamil
Musílek, který poutavě přednášel o vývoji nových léčiv. Obnovili
jsme také sborová odpoledne s hostem – v lednu nás navštívil
Josef  Bartošek,  farář  a  religionista,  který  nás  vzal  na  virtuální
cestu po Indii a to i v čase. V únoru manželé Lavičtí vyprávěli o
Jordánsku, kde strávili svatební cestu.

Zásadní  přeryv  ve  sborovém  životě  způsobila  epidemie
koronaviru. Od poloviny března se (v souladu s nařízeními Vlády
ČR a doporučením Synodní rady) nekonají bohoslužebná ani jiná
setkání. Je takřka jisté, že tento stav bude trvat až do Velikonoc.
Faráři  i  laici  po  celé  církvi  neustále  hledají  a  objevují  různé
způsoby,  jak  v  této  ztížené  situaci  aspoň  provizorně
zprostředkovat zvěstování Slova. V našem sboru je pro zájemce
na každou neděli připravována domácí pobožnost, sestávající z
biblického čtení,  výkladu, modlitby a několika návrhů na písně.
Pobožnost  je  možné  si  stáhnout  na  sborových  stránkách
klaster.evangnet.cz  zájemcům  ji  můžeme  také  zaslat  mailem
nebo  zanést  do  schránky  (pro  odběr  kontaktujte  faráře  Jana
Lavického  –  viz  kontakty  na  konci  dopisu).  Připravujeme  taky
biblické  kvízy  pro  děti  a  na  Velký  pátek  chceme  vysílat

bohoslužby.  Informace o těchto aktivitách se budou objevovat
na webových stránkách našeho sboru.

Neustále přibývá sborů, které nabízejí online přenos bohoslužeb.
Funguje také internetový rozhlasový pořad Slovo na doma – jde o
krátká  zamyšlení  od  našich  farářů,  vysílaná  každý  den  přes
službu  Soundcloud.com  Objevují  se namluvené knihy,  modlitby
atd… Přehled těchto „nouzových aktivit“ naleznete na stránkách
naší církve e-cirkev.cz v sekcích Církev doma a Bohoslužby.

Velikonoce budou letos pochopitelně poněkud nestandardní: na
Velký  pátek  připravujeme  pořad,  sestávající  z  hudby,  Slova  a
obrazů.  Na  Velikonoční  neděli  bude  připravena  rodinná
pobožnost  i  s  podklady  pro  Večeři  Páně  (výjimečná  situace
umožňuje  její  slavení  i  bez  faráře).  Také  velmi  doporučujeme
televizní  přenos  velkopátečních  bohoslužeb ze  sboru  v
Praze–  Strašnicích.  Bude  ho  vysílat  ČT  2  od  10:00.  Ostatní
velikonoční dny je možné využít k virtuální návštěvě jiných církví,
jejichž  bohoslužby  budou  rovněž  vysílány  –  viz  přehled
bohoslužeb níže.

Výhled dál je v tuto chvíli dost nejasný. Jisté je, že hned jak to
situace dovolí, svoláme Výroční sborové shromáždění, mj. proto
abychom mohli schválit rozpočet na letošní rok. Zda bude možné
uspořádat  seniorátní  setkání  rodin,  sborový  výlet  nebo  Noc
kostelů (plánované na květen-červen) záleží na tom, jak dlouho
budou platit protivirová opatření. Návštěva z partnerských sborů
ve Skotsku je sice plánovaná na září, ale vzhledem k dramatické
situaci  na  britských  ostrovech  ji  možná  bude  potřeba  odložit
napřesrok. Naštěstí jsme na nejbližší měsíce neplánovali žádné
zásadní  stavební  úpravy  –  padající  zahradní  zídku  hodláme



opravit svépomocí v letních měsících, kdy – doufejme – už bude
možné  svolat  brigádu.  Staršovstvo  také  odsouhlasilo  pořízení
nové kuchyně do farního bytu. Kuchyni zhotoví Truhlářství Falta. 

Ekonomická  síla  sboru  stojí  na  dobrovolných  příspěvcích.
Chápeme,  že  mnohé  z  Vás  současná  krize  citelně  zasáhla  a
rozhodování, na co vydávat peníze, bude náročné. Přesto Vás
prosíme, abyste na finanční potřeby sboru pamatovali – z vašich
darů přispíváme na plat kazatele, financujeme provoz a údržbu
budov, pořizujeme vybavení pro výuku dětí apod. Salár je možné
započítat jako dar a snížit si tak daňový základ – doporučujeme
této  možnosti  využít  a  redukovat  tak  dopad  na  Váš  rozpočet.
Ideální  způsob  platby  je  bankovním  převodem  (č.  ú.
2600386516/2010).

Máme radost, že život našeho sboru není vázán pouze na
církevní  prostory  a  že  v  důsledku  karantény  neusnul.
Děkujeme všem, kdo se o dění ve sboru zajímáte, všem kdo
hledáte cesty, jak sborové aktivity zprostředkovat na dálku i
Vám, kdo se za náš sbor modlíte.

TELEVIZNÍ PŘENOS BOHOSLUŽEB
BĚHEM VELIKONOC (ČT 2)

9. 4. Zelený 
čtvrtek

17:30 Římskokatolická mše Kostel sv. Jakuba
v Brně

10. 4. Velký pátek 10:00 Evangelická 
bohoslužba

Sbor ČCE v Praze
- Strašnicích

11. 4. Bílá sobota 20:30 Římskokatolická 
velikonoční vigilie 

?

12. 4. Neděle 
velikonoční

10:00 Bohoslužba Husitské 
církve

Kostel sv. Václava
v Praze - Zderazi

 Šly zrána ke hrobu Marie Magdaléna a 
matka Jakuba a ještě jedna žena sobě 
pro útěchu, mrtvému na památku, šly 
zrána ke hrobu dva dny po Velkém 
pátku.

 Šly zrána ke hrobu, sotva se 
rozednělo, oživit vzpomínku, pomazat 
mrtvé tělo, balzámem zpomalit zánik a 
zapomnění, na chvíli podržet, co bylo a 
co není.

 Šly zrána ke hrobu a hrob byl otevřený, 
tak dovnitř vstoupily zmíněné již tři 
ženy. Kampak se poděl ten, za nějž šly 
držet smutek? Chtěly mu prokázat 
poslední dobrý skutek.

 A když si říkaly, že to snad není k víře, 
bázeň na ně padla, jak kdysi na 
pastýře. Dva muži stáli tu, šat sněhobílý 
měli a světlo svítilo, až oči přecházely.

 Tu ženy poklekly, sklonily tváře k zemi 
a muži řekli jim: Zbytečně mezi těmi, co 
v prach se navrací, hledáte Pána 
svého. Hroby jsou pro mrtvé, ale ne pro 
živého.

 Vzpomeňte, co slíbil váš Mistr, Ježíš 
živý, a znovu čekejte veliké Boží divy. K 
čemu jsou balzámy, hroby a mauzolea, 
když je teď před vámi svátek vzkříšení 
těla?

Miloš Rejchrt


